ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про
затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової участі у
розвитку інфраструктури міста Кіровограда»
рішення Міської ради
від 11 грудня 2012 року № 2107
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління містобудування
Кропивницького

та

архітектури

Міської

ради

міста

1. Цілі прийняття акта
Метою даного регулювання є впорядкування відносин Міської ради
міста Кропивницького та замовників будівництва, пов'язаних з порядком
укладання договорів про пайову участь та удосконалення чинного механізму
надходжень коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток інженерно –
транспортної та соціальної інфраструктури міста Кропивницького.
Реалізація мети передбачає наступні цілі:
- встановлення врегульованого порядку визначення розрахунку при
визначенні розміру пайової участі замовників у створенні і розвитку
інженерно- транспортної інфраструктури міста.
- забезпечення надходження коштів до міського бюджету.
2. Строк виконання заходів із відстеження
Строк виконання заходів періодичного відстеження – з 20.05.2019 по
05.06.2019
3. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Тип відстеження даного регуляторного акта – періодичне
4.Методи одержання результатів відстеження – статистичний метод
5. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних, кількісні та якісні
значення показників результативності акта
Відстеження
результативності
цього
регуляторного
акта
здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації отриманої
від управління містобудування та архітектури та управління державного
архітектурно – будівельного контролю Міської ради

Періодичне
відстеження результативності регуляторного акту
здійснювалось проведенням аналізу діючого акту на відповідність чинному
законодавству, а також проведенням статистичного спостереження за
розміром надходжень до місцевого бюджету
№з/п Рік

Кількість
договорів

1
2
3

63
58
52

2016
2017
2018

укладених Сума
%
від
отриманих
введення
коштів,
житла
в
відповідно до експлуатацію
укладених
договорів
пайової
участі, грн
2043792,06
32
2657854,18
45
4943131,44
94

6. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня
2012 року № 2107 «Про затвердження Порядку залучення коштів замовників
до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда» дало
позитивні результати, а саме: збільшення суми надходжень до бюджету,
отриманої як пайову участь замовників об’єктів містобудування, результати
реалізації рішення мають позитивну динаміку.
Відкоригування відсотку загальної кошторисної вартості будівництва
обʼєкта при укладенні договорів пайової участі забезпечить впровадження
прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів
пайової участі забудовників та підвищення надійності стану інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Кропивницького а також
забезпечить поповнення міського бюджету.

Т.в.о.начальника управління
містобудування та архітектури
головного архітектора міста

І.МАРТИНОВАаачапортної

та

соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 14 квітня 2009 року по 17 квітня
2009 року.
5. Тип відстеження:
Базове відстеження
6. Метод одержання результатів відстеження:
Статистичний
 7.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:8.1.. Розмір надходжень
до місННнннНннннцевого бюджету, пов’язаних з дією акта За даними

міськфінуправління розмір надходжень до місцевого бюджету за останні два роки
становить:
8.2. Кількість замовників на будівництво ( переобладнання).
Відповідно з
інформацією управління архітектури та містобудування кількість замовників на
будівництво ( переобладнання) за останні два роки становило:
8.3. Кількість замовників на будівництво, які у відповідності до рішення звільнені
від внесення цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
За інформацією управління архітектури та містобудування
протягом 2007-2008 років жодного з замовників на будівництво не звільнено від
внесення цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста

